Verslag (def.) Bestuurscommissie OZJT – BO Samen14
Datum
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Donderdag 7 juli 2016
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Plaats
Secretaris
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: Nienke Belderink

Tijdstip
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Anja Timmer (Almelo), Martin Velten ( Borne) Ilse Duursma (Dinkelland), Eelco Eerenberg, (Enschede), Edith van Spiegel (Haaksbergen), Johan Coes
(Hellendoorn), Claudio Bruggink (Hengelo), Pieter van Zwanenburg (Hof van Twente), Jan Martin van Rees(Losser), Rob Christenhusz (Oldenzaal), Bert Tijhof
(Rijssen-Holten), Tom Vleerbos (Tubbergen), Jan Binnenmars (Twenterand), Dianne Span (Wierden),

Nr.
1.

Onderwerp
Opening

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De nagekomen memo Huishoudelijke ondersteuning _Toekomst wordt op verzoek opgenomen op de agenda ter bespreking.
Mededelingen
Voorzitter Eerenberg: Aan de leden van dit overleg is recent een brief (VNG, subcommissie Jeugd) doorgezonden welke gericht is aan de wethouders van de 42 Jeugdregio’s.
Het betreft een brief m.b.t. administratieve lastenverlichting welke hoog op de agenda staat in het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris. De intentie is getekend met instemming van de
leden om standaardartikelen sociaal domein te gebruiken voor de inkoop 2017. De voorzitter benadrukt het belang hiervan, zodat de rijksoverheid en de Tweede Kamer geen argument heeft
met landelijke regelgeving te komen, zoals nu dreigt. De vijf regio’s die niet hebben getekend krijgen extra bestuurlijke aandacht.

Ter besluitvorming / ter instemming
3.

4.

Duurzame gezinsvormen
Besluitvorming door de BC OZJT op het voorstel om conform de inkoop werkafspraken Samen14 voor 2015 middels dit voorstel in te zetten op de werving van extra pleeggezinnen. Portefeuillehouder
van Zwanenburg geeft aan dat er ambtelijk positief is geadviseerd. 6 juli jl. is bekend geworden dat de betrokken partijen lid zijn geworden van de Alliantie Kind en Gezin, welke tot doel heeft 10.000
inhuisplaatsingen in tien jaar te realiseren. Dit is een grote stap voorwaarts. Er is aandacht voor communicatie.
De voorzitter geeft aan dat de financiën niet begroot zijn. Er kan sprake zijn van voorfinanciering vanuit de begroting Samen 14 / OZJT met de afspraak dat indien deze niet toereikend is er aanvullend
middelen worden gevraagd bij de gemeenten of dat de opdracht eerder teruggegeven moet gaan worden.
De bijdrage van de aanbieders in dit project betreft als het ware de verdubbeling van de inzet. M.n. voor deze opstartkosten zijn indicatief 20.000 euro geraamd. Er wordt afgesproken dat bij het maken
van vervolgafspraken de inbreng van instellingen helder is. Na deze opstartfase zal er sprake zijn van implementatie vanuit het plan van aanpak en “core business”.
De opdracht wordt aan de manager OZJT gegeven met het verzoek om het bedrag te beperken en bij onvoldoende middelen hiervan de BC in kennis te stellen.
Conform voorstel met aanvulling n.a.v. bespreking, aldus besloten:
1. De BC onderschrijft de uitwerking van de (vastgestelde) Twentse visie op duurzame gezinsvormen, waarin de solidariteitsgedachte voor de werving van duurzame gezinsvormen in Twente is
vastgelegd.
2. De BC heeft kennis genomen van het rapport Duurzame gezinsvormen van Jarabee.
3. De manager OZJT samen met de werkgroep duurzame gezinsvormen de opdracht geven te komen tot een uitwerking van het vervolgproject duurzame gezinsvormen waarbij de
aanbevelingen nader onderzocht en uitgewerkt worden tot een actieplan. De regie over het vervolgtraject neerleggen bij de manager OZJT en de werkgroep duurzame gezinsvormen.
De financiële middelen ad. € 20.000, - worden middels voorfinanciering beschikbaar gesteld voor de ondersteuning bij de planvorming door een externe deskundige. De manager OZJT krijgt hierbij de
opdracht de kosten te beperken en de inzet en daarmee hun de bijdrage van de instellingen aan het plan van aanpak helder te krijgen.
Veilig Thuis Twente
De bespreking is gericht op besluitvorming door de BC OZJT op het voorstel voor een eenmalige financiële impuls voor Veilig Thuis Twente. Portefeuillehouder Eerenberg geeft aan dat er ontwikkeling
nodig is, hetgeen door de BC wordt beaamd. De ontwikkeling heeft betrekking op de (structurele) organisatie en organisatievorm waarbij efficiëntie wordt bereikt. Ten tweede wordt benoemd de
wachtlijsten die nu zijn ontstaan waardoor acute situaties niet kunnen worden opgepakt. De voorzitter vraagt de BC om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen
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De BC onderschrijft de uiteenzetting maar wil de portefeuillehouder naast de voorwaarden zoals opgenomen in het besluit een aantal aanvullende punten meegeven.
benadrukking dat de impuls financiën onder voorwaarden eenmalig zijn, waarbij aan de zijde van VTT actie gelegen is om structureel organisatorische knelpunten op te lossen en reeds
gevraagde ontwikkelingen door te zetten. Met deze impuls financiën neemt de BC zijn/haar verantwoordelijkheid om hier de voorwaarden toe te stellen;
gemeenten zullen hiertoe hun bijdrage leveren door in de ketensamenwerking ook de organisatie in eigen huis te optimaliseren voor zover dit nog niet is gedaan, om de wachtlijsten mee op te
lossen. Zij zijn van mening dat de structurele organisatie focus behoeft en dat er duidelijkheid moet komen welke financiële middelen hiertoe benodigd zijn zodat deze incidentele verzoeken om
extra middelen achterwege kunnen blijven;
aandacht voor sturing VTT waarbij de BC zelf bestuurlijke focus en verscherpt toezicht wil aanbrengen;
frequente terugrapportage op gemeente niveau;
kwaliteit meldingen (o.a. politie); met de verwachting dat hier z.s.m. actie op volgt om de kwaliteit van de melding te verbeteren
Almelo doet het verzoek om de extra kosten inzichtelijk te maken.
Veilig Thuis Twente wordt gevraagd na de zomer een korte spiegelrapportage aan te leveren met hierin punten voor verbetering. Veilig Thuis komt na de zomer terug op deze agenda.

5.

6.

Besluit is genomen met in achtneming van bovenstaande punten
1. De BC OZJT besluit tot het onder voorwaarden verstrekken van een incidentele financiële impuls aan VTT
van 150.000 euro in drie gelijke tranches van 50.000 euro, hetgeen inhoudt:
a. Besluiten tot het per ommegaande uitkeren van 50.000 euro aan VTT om de ontstane wachtlijst
weg te werken onder voorwaarde van het halen van de resultaten zoals in dit voorstel
benoemd.
b. Besluiten tot het, na behalen van de bij punt a. genoemde resultaten uitkeren van een tweede
tranche en wederom na behalen van resultaten een derde tranche gericht op permanente borging van de werkprocessen en resultaten.
2. De voorzitter van de BC mandaat te verlenen de gehaalde resultaten te toetsen, waarna OZJT bij positieve beoordeling over kan gaan tot uitkeren.
3. De kosten mee te nemen in de begroting OZJT en te verwerken bij de berap c.q. jaarrekening.
Inkoop
Besluitvorming door de BC OZJT op het voorstel vanuit de ambtelijke kernwerkgroep onderhandse overeenkomsten om de kennis te nemen van de voortgang verlengingsgesprekken en op basis van
de nieuwe inzichten en in te stemmen met een beperking van de reductie zoals deze aanvankelijk als inspanning werd meegegeven. Toelichting door portefeuillehouder Eerenberg.
Met complimenten aan het onderhandelteam wordt het volgende besloten:
Besluit
1. De BC OZJT heeft kennis genomen van de ontwikkelingen van de verlengingsgesprekken Specialistische Jeugdzorg, jeugdbescherming en -reclassering en JeugdzorgPlus en de
haalbaarheid om de gevraagde inspanning voor reductie te behalen.
2. Op basis van deze nieuw verworven kennis het bestek Pleegzorg uit te sluiten van de bestekken waarop in de procedure om te komen tot verlenging van de lopende overeenkomst in 2017
besparingsmaatregelen gerealiseerd moeten worden.
3. De totale besparingsdoelstelling van € 1.852.524 te verlagen met de besparingsdoelstelling voor Pleegzorg, € 358.368, resulterend in een nieuwe doelstelling van € 1.494.156.
De kerngroep informeert op een later moment de Bestuurscommissie over voorstellen van aanbieders die niet relevant zijn voor de contractering voor 2017, maar mogelijk wel voor innovatie en
transformatie op de langere termijn.
Huishoudelijke Ondersteuning
Het BO Samen 14 wordt gevraagd om instemming op het voorstel voor samenwerking op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning. Toelichting door Portefeuillehouder Coes. Op verzoek wordt
de recent toegezonden memo Toekomst HO in relatie tot de uitspraak CRvB toegevoegd aan de bespreking.
De uitspraak van de CRvB heeft veel los gemaakt, er lijken veel veranderingen noodzakelijk. De memo Toekomst HO heeft invloed op het bij punt 1 opgenomen voorstel in het dictum, nl. het voorstel
tot verlengen van de overeenkomsten HO. Vanuit Enschede is door wethouder van Houdt een schrijven aan de Enschedese Raad toegezonden aan de bestuurders. De noodzaak om dit overleg te
benutten om een keuze voor een scenarioverkenning te maken wordt gedeeld.
Instemming op ingekomen memo Toekomst HO
Het BO Samen 14 geeft een gezamenlijke opdracht voor het nader uitwerken van een scenario.
De bestuurders delen de voorkeur van de werkgroep HO. De werkgroep wordt de opdracht gegeven de voorkeursvariant, nl. resultaatgericht blijven werken nader te verkennen en uit te
werken tot een voorstel en advies.
De bestuurders spreken de voorkeur uit om niet opnieuw te hoeven aanbesteden.
In deze fase wordt gezamenlijk opgetrokken.
De Raadsbrief Enschede wordt in basis benut om te communiceren met de Twentse Raden door deze algemener te formuleren. Deze komt z.s.m. beschikbaar.
De terugkoppeling bestuurlijk zal plaats vinden in overlegmoment conform bespreking HO –voorstel. (hierop is later ter vergadering besloten dat er de voorkeur is voor opname binnen
Samen 14, maar dat voor de zorgvuldigheid nog enig onderzoek hierna wordt verricht).
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Hierbij aandacht te hebben voor:
Communicatie; Er zijn tempoverschillen te constateren binnen de 14 gemeenten. Het heeft de voorkeur om 1 boodschap uit te doen gaan naar aanbieders, aandacht voor communicatie naar
de Raad. Op voorstel van de voorzitter van de BC/BO wordt besloten de “Enschedese brief aan de Raad” algemener te formuleren zodat deze beschikbaar kan komen voor toezending naar
de Twentse Raden.
Het bestuurlijk signaal dat gegeven is (Losser) dat de uitvoering behorend bij de consequenties van deze keuze helder moet zijn. o.a. keukentafelgesprekken mogen niet bij de
zorgaanbieders belegd worden.
Landelijke ontwikkelingen en expertadvies binnen de regio aanwezig, wetende dat er diverse connecties zijn.
Is er een noodscenario nodig (bijv. in geval van beleidswijziging). Waarop moet het noodverband gelegd worden en hoe?
Overzicht in verschillen binnen gemeenten, Kan in beeld gebracht worden wat een evt. complicerende factor zou zijn om e.e.a. na verkenning en uitwerking hiervan, gezamenlijk ten uitvoer
te brengen.(Twenterand)
Besluitvorming; welke besluit moet alwaar (regionaal, lokaal (college-raden) genomen worden op basis van het nog te formuleren voorstel-advies.
Alvorens hun instemming te geven op het voorstel zijn er de volgende aandachtspunten.
Het voorstel om de overeenkomsten HO voor 2017, kan niet genomen worden vanwege de ontwikkelingen in relatie tot de uitspraak CRvB
Bestuurders verzoeken om duidelijkheid in welke gremia besluitvorming plaats vindt en dit inzichtelijk te maken, o.a. gezien mandatering van raden.
Er is behoefte om zorgvuldig te kijken naar een bestuurlijk platform, hierbij wordt aangegeven door de aanwezigen dat er een voorkeur is voor afstemming binnen Samen 14 en geen
voorkeur voor een nieuw bestuurlijk construct. De beste vorm moet nog nader worden onderzocht.

7.

8.

De BO Samen 14 stemt in met het voorstel; samenwerking op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning.
1. Samen te kijken naar de (inkoop)mogelijkheden van integratie van de maatwerkvoorziening HO met de maatwerkvoorziening OZL en daarmee tevens te kijken naar verdere transformatie
van deze maatwerkvoorzieningen na 2017.
2. Op basis van de huidige praktijk en vooruitlopend op de inkoop na 2017 de ambtelijke afstemming en ondersteuning met betrekking tot de maatwerkvoorziening HO (wat betreft de inkoop)
met ingang van mei 2016 onder te brengen bij Samen14.
3. Onderzoek te doen naar bestuurlijk platform voor afstemming met betrekking tot de maatwerkvoorziening HO.
4. Uit te spreken dat gemeenten lokaal verantwoordelijk blijven voor het eigen beleid.
Evaluatie bestuurlijke zijde BC OZJT/ BO Samen 14
De afgelopen maanden is benut om de evaluatie vorm te geven nadat hiertoe 28 oktober jl. opdracht toe werd gegeven door de BC/ BO. BMC is als extern bureau verantwoordelijk voor het evaluatie
onderzoek. De BC/BO wordt gevraagd om instemming met het voorstel vanuit het BACO. Marcel Boogers BMC geeft een toelichting op het onderzoek.
Reacties vanuit de BC/BO mb.t.
de onduidelijkheid BC /BO; de afspraak blijft onduidelijk, waarbij het de neiging is om vanuit lokale belangen te redeneren. Onduidelijkheid wiens gezamenlijke visie is dit en komt lokale visie
tot zijn recht. Als je goed gezamenlijk beeld hebt en hoe je kan variëren tussen verschillen. Dan is er veel controle mogelijk en kansen om gezamenlijk zaken op te pakken. Het uitgangspunt
is lokaal en bovenlokaal wat wettelijk moet en wat we gekozen hebben.
ambtelijke aanbevelingen: dit zijn er opvallend veel waarbij er met weinig ambtenaren is gesproken en de focus is op bestuurlijke evaluatie. Oldenzaal herkent zich niet in deze ambtelijke
aanbevelingen en wil hierop een voorbehoud maken. Er wordt verzocht kritisch te kijken naar het ambtelijk coördinerend construct en de aanbeveling hierover om deze te laten vervallen.
gezamenlijke backoffice facturatie; hierover staat een regel genoemd zonder motivatie en kader.
BACO zou zich “lean en mean”richten op agenda,stukken, proces en locatie. Dit kan in beperkt comité door voorzitter, vc voorzitter en secretaris.
Voorstellen ten aanzien van punt 3 volgen na de zomer rond september –oktober. Er zal een ronde langs de velden volgen om bestuurlijk domeinen te verdelen.
Rijssen-Holten voorziet een kantelmoment. het uitgangspunt is dat OZJT een klein construct zou zijn. Er is angst voor groei. Dit is in het licht van transformatie niet wenselijk. Rijssen-Holten
voorziet dat er veel meer lokale mogelijkheden komen en minder OZJT nodig zou hoeven zijn in de toekomst. Deze discussie wordt vervolg en opgepakt.
Besluit
1. De BC OZJT /BO Samen 14 heeft kennis genomen van de BMC Rapportage - Evaluatie Samenwerking Samen 14/OZJT regio Twente
2. zij besluit de agendacommissie OZJT –Samen 14 gewijzigd samen te stellen
3. opdracht te geven aan de manager OZJT, secretaris en coördinerend gemeentesecretaris om uitwerking te geven aan
een aantal adviezen.
Transformatieagenda
Bij het vaststellen van het koersdocument inkoop (jan 2016) is opdracht gegeven tot uitwerking van een regionale transformatie agenda. Ter kennisname wordt toegezonden de notitie Werken aan
Transformatie in het Sociaal Domein in Twente; om ter vergadering nader af te stemmen (opiniërend) of deze notitie met agenda herkenning oplevert en voldoet als gezamenlijke referentiekader rond
Transformatie in Twente; Het BO Samen 14 wordt gevraagd opdracht te geven om de (werk)agenda Transformatie en de bijbehorende reflectie nader uit te werken, ten behoeve van besluitvorming dit
najaar.

Pagina 3 van 4

De BO Samen 14 stemt in met het voorstel
1. Kennis te nemen de concept notitie Werken aan Transformatie in het Sociaal Domein in Twente;
2. Ter vergadering is nader afgestemd (opiniërend) of deze notitie met agenda voldoet als gezamenlijke referentiekader rond Transformatie in Twente; Het BO Samen 14 geeft hierbij de
volgende punten mee:
het huidige stuk is voldoende voor een eerste stap, maar zorg nu voor een duidelijke vertaling en actiegerichtheid met vergezichten. Laat hierbij monitoring en reflectie een duidelijke
rol vervullen in de analyse en het aantonen van effecten.
Geef inzicht in hetgeen lokaal zou moeten en regionaal. Niet alleen t.b.v. transformatie maar ook in relatie tot inkoop. Gemeenten geef de wensen door., zodat de koppeling tussen
getransformeerde zorg lokaal en getransformeerde inkoop regionaal maximaal kan plaats vinden.
zorg voor een middel dat zorgpartners kunnen meebewegen.
Giet de transformatie agenda niet in een structuur
3. De opdracht wordt gegeven om de (werk)agenda Transformatie en de bijbehorende reflectie nader uit te werken, ten behoeve van besluitvorming dit najaar.

Ter bespreking
9.
x
Lopende zaken
10.
x
Transformatie en ontwikkelagenda / rondje langs de velden
11.
x.
Ter informatie en ingekomen stukken
12.

a. Regionaal innovatiefonds
Het BO Samen 14 wordt mondeling door portefeuillehouder Eerenberg en Alice van den Nieuwboer geïnformeerd over de stand van zaken en vervolgproces. Er is gekeken of een mengvorm met alle
input van scenario’s in reactie op de presentatie HHM/BMC (25 mei jl.) uitgewerkt zou kunnen worden. Het idee is dat dit vooral van de transformatie zal afhangen. De meest passende vorm valt dan
nog te bezien, in het actieplan transformatie zullen we aanbieders vragen daadwerkelijk vragen waar kansen tot innovatie liggen. Innovatie komt niet slechts voort uit beschikbaarheid van middelen,
maar ook door andere clustering / inkoop van zorg.
Op basis van de transformatie actieplannen wordt verder gekeken naar regionale innovatie.
b. Huishoudelijke ondersteuning- CrvB
Het BO Samen 14 wordt mondelinge door de portefeuillehouder Coes geïnformeerd over de stand van zaken en vervolgproces.
Zie agendapunt 6.
c. Memo terugkoppeling werkgroep maatwerkvoorziening begeleiding
Deze terugkoppeling is ter kennisname aangenomen zonder nadere bespreking.

Verslag
13.

Het verslag wordt conform concept vastgesteld.

B13_Concept verslag BC/BO 25 mei
2016

Rondvraag
Wethouder Vleerbos: De beelden en werkelijkheid m.b.t. wijkteams is ook hier regionaal zeer verschillend. Niet in de eerste plaats door de diversiteit in schaal, maar ook door visie
gemeenten hierop. Graag zou ik hierop elkaar vastgrijpen. hoe kunnen we van elkaar leren en hoe doen we dat. O.a. de Wmo werkplaatsen leveren hier diverse rapportages over op.
De manager OZJT krijgt de opdracht centrale uitvraag op dit onderwerp te doen.
Wethouder Christenhusz: Er is vermoedelijk bij alle gemeenten een WOB verzoek van de Partij 50+ binnen gekomen. Het WOB verzoek richt zich op de overschotten in de Wmo. De
vraag is hoe we hier mee omgaan. Is er behoefte aan een gezamenlijke lijn? Dit zou het geluid naar de Partij 50+ sterker maken.
Deze behoefte wordt gedeeld. De manager OZJT zal de lijn van beantwoording bij de gemeenten ophalen en vervolgens delen.
Met dank aan wethouder Timmer voor de gastvrij ontvangst op het vroege uur te Almelo wordt de vergadering 9:47 gesloten.
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